Energitilskud
FÅ TILSKUD

til energiforbedringer
- det er blevet endnu nemmere!
Du som installatør eller håndværker
udfylder en elektronisk ansøgning sammen med slutkunden på stedet - og det
aktuelle tilskudsbeløb vises umiddelbart.
Nemt, enkelt og uden besvær
for dig eller din kunde ...

I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget og CO2-udledningen, men det kan være noget
af en jungle at overskue de forskellige og skiftende
tilskudsordninger, der eksisterer hos energiselskaberne
for at bringe forbruget ned!

Sådan kommer du i gang!
For at søge tilskud, skal du som håndværker oprettes
som bruger. Gå ind på
www.addenergy.dk/bliv-samarbejdspartner/
og udfyld formularen ”Få en samarbejdsaftale”.
Herefter vil du modtage en adgangskode.
På hjemmesiden kan du
• Ansøge om tilskud
• Se tidligere ansøgninger om tilskud
• Og læse meget mere om energitilskud, regler
og hvordan du gør.
Er du i tvivl ...
- så kontakt AddEnergy på telefon eller mail.
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Derfor har DJ VVS-grossister indgået aftale med rådgivningsfirmaet AddEnergy, som hjælper installatørkunder og deres kunder med ansøgning om tilskud ifm.
energiforbedringer og udregning af tilskud.

Så nemt er det!
Installatøren eller håndværkeren udfylder en elektronisk
ansøgning i samarbejde med kunden/husejeren - og det
er vigtigt, at man ansøger inden de aftalte forbedringer er ordrebekræftet eller påbegyndt!
Tilskuddets størrelse afhænger bl.a. af Energistyrelsens
standardværdier og regelsæt - og disse vil altid være opdaterede i den elektroniske ansøgningsformular.
Herefter sørger AddEnergy for den administrative proces og sikrer, at alle dokumentationskravene er i orden.
Når sagen er endelig godkendt af energiselskabet, modtager din kunde energisparetilskuddet direkte på deres
bankkonto - skattefrit!
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Brovej 20A
8800 Viborg
Tlf. 72 14 88 87
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Der kan opnås tilskud til bl.a.
disse forbedringer
•

Udskiftning af olie-, gas- eller biokedler

•

Etablering af luft-vand varmepumper
og jordvarmepumper

•

Etablering af luft-luft varmepumper som
supplerende opvarmning

•

Rørisolering

•

Udskiftning af varmtvandsbeholdere /
brugsvandsvekslere

•

Udskiftning af termostatventiler

•

Ventilationsanlæg i enfamiliehuse.

KONTAKT DIN DJ VVS-GROSSIST FOR TILBUD TIL DINE PROJEKTER!

